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Streszczenie. W pracy przedstawiono przykłady praktycznych zastosowań modeli numerycznych 
struktur przestrzennych w projektowaniu architektonicznym. Zastosowanie takich modeli znacząco 
ułatwia i skraca proces projektowania obiektów posiadających części składowe w postaci złożonych 
systemów konstrukcyjnych. Pokazano sposoby budowania modeli numerycznych na trzech wybranych 
przykładach konstrukcji przestrzennych zastosowanych w bieżącej działalności projektowej autora.
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1. Wstęp

W procesie projektowania lekkich konstrukcji przekryć dachowych występuje 
konieczność wielokrotnej modyfikacji kształtu geometrycznego powierzchni i formy
przekrycia. Wielowarstwowe struktury przestrzenne mają niekiedy dość złożoną 
postać geometryczną i procedura modyfikacji ich kształtu za pomocą typowych
programów komputerowych jest zwykle żmudna i czasochłonna. Zastosowanie ję-
zyka programowania Formian [1, 2], w którym istnieje możliwość płynnej i szybkiej 
zmiany dowolnie wybranych parametrów definiujących geometrię projektowanego
systemu, umożliwia szybkie zmiany podyktowane wieloma warunkami zewnętrz-
nymi [4]. Okazuje się to szczególnie ważne w toku opracowania projektów kon-
kursowych, gdzie presja czasu ma istotne znaczenie. W pracy pokazano przykłady 
modeli numerycznych kilku form systemów konstrukcyjnych zastosowanych przez 
autora w jego bieżącej działalności projektowej. 
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2. Modele numeryczne zastosowane w projekcie muzeum 

Autor był uczestnikiem międzynarodowego konkursu na koncepcję architek-
toniczną Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, rozstrzygniętego w lutym 
2007 roku. W autorskiej koncepcji tego obiektu użyto trzech specyficznych form
struktur przestrzennych, które ewoluowały w trakcie prac projektowych i ich geometria 
musiała być często modyfikowana. Pierwszą z nich jest forma architektoniczna w po-
staci pełnej sferycznej bryły geodezyjnej zaplanowanej jako element wprowadzający 
od strony ul. Marszałkowskiej do części komercyjnej Muzeum. Ma ona średnicę ok. 
32,4 metra i jest umieszczona w przestrzeni wewnętrznej prostopadłościennej bryły 
tej części obiektu. Wewnątrz przestrzeni sferycznej mieszczą się dwie sale konferen-
cyjne, z których górna może być salą wielofunkcyjną pełniącą m.in. rolę niedużej 
sali koncertowej. Model numeryczny zewnętrznej, prętowej struktury przestrzennej 
o formie sferycznej zdefiniowano za pomocą podanego niżej programu.

Rys. 1. a) Widok ogólny autorskiej koncepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, b) elewacja 
południowa proponowanego budynku Muzeum

Program 1
s=sqrt|3;
a1={[0,0;2,0],[2,0;1,s],[1,s;0,0]};
m=5;(*)Określenie gęstości podziału ścian wielościanu podstawowego(*)
A=genid(m,m,2,sqrt|3,1,-1)|a1;
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AB=pol(1,5,’[all]’,10,[0;2*m])|A;(*)Lokacja podziału na wszystkich ścianach wie-
lościanu podstawowego(*)
sferaG1=trac(1,[0,0,0,13],4,-15)|AB; (*) Rzutowanie podziału ścian wielościanu 
na powierzchnię sferyczną(*)
use &, vm(2),c(1,1),vt(2),vh(40,-420,9,0,0,0,0,0,1);
draw sferaG1;

Model numeryczny tej struktury posłużył za podstawę do sporządzenia odpo-
wiednich wizualizacji, których przykłady pokazano na rysunku 2. W głównej części 
ekspozycyjnej projektowanego Muzeum zaplanowano umieszczenie spektakularnej 
struktury prętowej w formie hiperboloidy jednopowłokowej. W jej górnej partii 
umieszczono tzw. ogród zimowy, zwierający przestrzeń rekreacyjną, przeznaczo-
ną także dla całorocznej roślinności. Przestrzeń ta jest przekryta kopułą prętową 
o geometrii równoleżnikowo-spiralnej. Model numeryczny prostokreślnych części 
hiperboloidy zdefiniowano za pomocą Programu 2, a model kopuły prętowej na
jej szczycie zdefiniowano za pomocą Programu 3. Oba programy zostały napisane
w języku programowania Formian i ich pełne formy przedstawiono poniżej. 

Rys. 2. a) Widok projektowanego budynku od strony południowo-wschodniej, tj. od ul. Marszałkow-
skiej, b) wnętrze wybranej przestrzeni obiektu z widokiem na strukturę geodezyjną

Program 2
(*)Hiperbola(*)
clear;
A1=[0,-8.1,0;5.7275649,5.7275649,32.25];
B1=[8.1,0,0;-5.7275649,-5.7275649,32.25];
AB=A1#B1;
H1=ros(1,2,0,0,8,45)|AB;
use&,vt(2),vm(2),c(1,2),c(4,10),lw(0.15),vh(1111127,1111318,2115,0,0,0,0,0,1);
draw H1;
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Program 3
(*)Kopuła o geometrii równoleżnikowo-spiralnej nad hiperboloidą(*)
clear;
R=13.3;
m= 16;
A=[0,0,0;3.2,0.636519575,0];
B=[3.2,0.636519575,0;5.6,0,0];
C=[5.6,0,0;7.944360771,1.616298466,0];
D=[7.944360771,1.616298466,0;9.6,0,0];
Z1=A#B#C#D;
Z2=ref(2,0)|Z1;
Z=Z1#Z2;
K1=[3.2,0.636519575,0;3.2,-0.636519575,0];
K2=[5.6,0,0;5.173725383,2.143027222,0];
K3=[7.944360771,1.616298466,0;7.944360771,-1.616298466,0];
K4=[9.6,0,0;8.869243512,3.673760951,0];
K=K1#K2#K3#K4;
KZ=Z#K;
SD=rosad(0,0,m,22.5)|KZ;
Dome=capel(1,0,0,19.2,3.5)|SD;
draw Dome;

Rys. 3. a) Widok ogólny foyer w części ekspozycyjnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej, b) widok foyer 
oraz tzw. ogrodu zimowego umieszczonego w górnej części hiperboloidy i przekrytego kopułą prętową 

o geometrii równoleżnikowo-spiralnej
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Średnica przekrycia kopułowego jest niewielka i równa 18,2 metra, co odpo-
wiada podwójnemu modułowi siatki słupów głównych. Modele numeryczne zbu-
dowane za pomocą tych dwóch programów były podstawą m.in. do opracowania 
wizualizacji pokazanych na rysunku 3.

3. Wizualizacje modeli numerycznych  
struktur budynków wysokich 

W dwóch wcześniejszych pracach autora [3, 5] przedstawiono program defi-
niujący model numeryczny przestrzennej struktury nośnej w formie wielościanu 
ramowego, opracowanego przez autora i proponowanego jako konstrukcja bu-
dynków mogących osiągać bardzo duże wysokości. Przykładową postać takiego 
systemu pokazano na rysunku 4a — może ona ulegać kolejnym przekształceniom 
i uzupełnieniom, dając w wyniku np. postać pokazaną na rysunku 4b. Na podsta-
wie wcześniej wspomnianego modelu numerycznego przygotowano wizualizacje 
pokazane na rysunkach 4c i 4d. Ta forma wielościanu ramowego została przyjęta 
w autorskiej propozycji kompleksu obiektów zaprojektowanych na działce obecnie 

Rys. 4. Schematy systemu konstrukcyjnego w postaci wielościanu ramowego proponowanego dla 
budynków wysokich
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istniejącego budynku Poltegoru usytuowanej pomiędzy ul. Powstańców Śląskich, 
ul. Wielką, ul. Gwiaździstą i ul. Szczęśliwą we Wrocławiu. Najwyższy budynek 
tego kompleksu ma formę taką jak pokazano na rysunkach 4c i 4d, ma 47 kondy-
gnacji nadziemnych i liczy sobie 203,3 m wysokości (rys. 5). Pozostałe budynki 
tego kompleksu zostały zaprojektowane za pomocą tego samego typu systemu 
konstrukcyjnego, ale o odpowiednio przekształconych formach. Na tym terenie 
zaproponowano zespół budynków apartamentowych oraz zespół tworzący Cen-
trum Kongresowe mogące pełnić wiele innych ważnych funkcji w skali Wrocławia 
i regionu Dolnego Śląska.

Rys. 5. Widok zespołu obiektów wysokich zaprojektowanych w systemie wielościanu ramowego na 
terenie obecnego budynku Poltegoru we Wrocławiu

4. Uwagi końcowe

Szybkie i sprawne wykonanie projektu obiektu architektonicznego posiadającego 
skomplikowaną postać systemu konstrukcyjnego jest możliwe dzięki zastosowaniu 
języka programowania Formian. Modele numeryczne takich systemów zdefiniowane
w tym języku programowania można łatwo i szybko modyfikować stosownie do
często zmieniających się wymogów projektowych. Umożliwia to odpowiedni dobór 
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parametrów, których rodzaj ustala sam projektant. Te modele numeryczne mogą 
być transportowane do innych narzędzi stosowanych w procesach komputerowego 
wspomagania projektowania i tym samym ułatwiać współpracę pomiędzy wszyst-
kimi uczestnikami procesów przygotowania wymaganych dokumentacji.

Projekty architektoniczne zaprezentowane w tej pracy zostały wykonane w au-
torskiej pracowni „Janusz Rębielak — Studio Projektowe”. Modele numeryczne 
proponowanych systemów struktur przestrzennych były podstawą do ich kompu-
terowych wizualizacji, które na ich podstawie wykonali G. Kaliciak, Ł. Kitka oraz 
M. Smoliński.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Numerical models of chosen types of architectonic objects
Abstract. The paper presents examples of applications of numerical models of the spatial structures
in the architectonic practice. Application of these models significantly makes easy and faster the
design process of objects consisting of component parts having shapes of complex structural systems. 
There are presented examples of three chosen spatial structures applied in the current architectonic
activity of the author.
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